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BEKNOPTE MOTIVERING 

 Toelichting omtrent de rol van de Europese Unie. 

 

De voorgestelde richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 

2004/37/EG is noodzakelijk, zelfs in de ogen van degenen die op gebied van sociale 

bescherming aan het subsidiariteitsbeginsel vasthouden. Het gaat hier om bescherming van 

werknemers tegen de risico's van carcinogene en mutagene producten.  

Ons inziens kan de aan deze richtlijn toegedachte rol ook heel goed worden vervuld door 

internationale overeenkomsten of andere middelen.  

Maar het is duidelijk dat hier spoed is vereist, omdat de tegenwoordige mobiliteit de 

werknemer in meerdere lidstaten brengt en de respectieve regels voor een bepaald beroep en 

een bepaald blootstellingsrisico niet noodzakelijk op elkaar aansluiten. Het is dus in ieders 

belang, werknemer, werkgever, de lidstaat die zijn stelsel van sociale bescherming wil 

garanderen, dat de aanbevelingen op grond van « moderne en wetenschappelijk gefundeerde 

gegevens » zo spoedig mogelijk door allen worden overgenomen. 

 

  Toelichting omtrent de nodige voorzichtigheid in deze materie 

 

Een richtlijn op dit terrein mag niet te dwingend zijn en ook geen te korte termijnen opleggen. 

Hij mag niet meer zijn dan een aansporing voor het bedrijfsleven om zich zo snel mogelijk 

aan de normen aan te passen, maar steeds rekening houdende met de economische 

werkelijkheid in de respectieve lidstaten. Evenzo is het niet mogelijk om dwingende normen 

op te leggen zonder dat er nauwkeurige studies voorliggen die door de meesten worden 

onderschreven. 

Maar het is nu eenmaal eigen aan beroepsziektes dat er veel tijd overheen kan gaan, wel 10 tot 

40 jaar na blootstelling aan een carcinogene of mutagene stof door inademing of ander 

contact, voordat de ziekte zich eenduidig manifesteert. Omdat de meest recente richtlijn 

dateert van 2004 is herziening van de lijst van toxische agentia en de blootstellingswaarden 

daarom dringend geboden. Bovendien hebben activiteiten in de mijnbouw, de 

metaalnijverheid en de industrie de jaren 1970 een hoge vlucht genomen: een zeer groot 

aantal werknemers - en indirect hun gezinsleden – hebben dus aan talloze agentia 

blootgestaan. Daar komt overigens nog bij dat sommige vormen van kanker aan meerdere 

oorzaken zijn toe te schrijven, wat nu al complicaties oplevert voor de wetgever. 

 

 Toelichting op de te volgen strategie 

 

Harmonisering, met hantering van het voorzorgsbeginsel als enig doel, kan daarom het beste 

geschieden door middel van verschillende achtereenvolgende maatregelen: 

 

1. Aanwijzing door de lidstaten van stoffen of groepen van stoffen die een direct en 

vaststaand verband uitwijzen met een oncologische aandoening. 

2. Samenstelling van een lijst van werkzaamheden die blootstelling door inademing of 

ander contact met de stof met zich brengen.  

3. De duur van minimale blootstelling aan het product en de tijd die er overheen gaat 

voordat een beroepsziekte zich manifesteert. 

4. De maximale blootstellingwaarden. 
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In Frankrijk is dit alles grotendeels al geregeld in de wetgeving omtrent erkende 

beroepsziekten. Het gaat hierbij om zeer complete tabellen die goed kunnen dienen als 

technische grondslag voor harmonisering van de door de respectieve lidstaten voorgestane 

oplossingen, voorzover de lidstaten niet reeds over een gelijkwaardig instrument beschikken. 

 

 Toelichting op het onderhavig verslag 

 

Daarom wil de rapporteur in zijn verslag graag nieuwe stoffen opnemen waarvan de 

carcinogene effecten in kruiselingse studies zijn aangetoond, evenals de beoordeelde of 

herbeoordeelde toxiciteitswaarden op korte, middellange en lange termijn. 

Daaraan voegt de rapporteur ook nog een lijst toe van producten ten aanzien waarvan 

tenminste één lidstaat het rechtstreekse en vaststaande causaal verband met een vorm van 

kanker wettelijk of reglementair heeft vastgelegd. Ter aanvulling voegt de rapporteur daar nog 

bewaking aan toe, in de hoop dat elke lidstaat een verscherpte bewaking instelt voorzover dit 

niet reeds is gebeurd, in afwachting van de op nationaal niveau vast te stellen maximale 

blootstellingswaarden. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 bis (nieuw) 
 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 (17 bis)  Chroomzuren en alkali- of 

aardalkalichromaten en -bichromaten 

alsmede zinkchromaat beantwoorden 

volgens de arbeidswetgeving van ten 

minste één lidstaat aan de 

indelingscriteria voor carcinogene 

stoffen. In die wetgeving wordt het 

oorzakelijk verband erkend tussen die 

stoffen en incidentie van primaire 

bronchopulmonaire tumoren en tumoren 

in de neusholte. Daarom moeten die 

stoffen onderworpen worden aan 

bewaking en regelmatige evaluatie, 

tenminste elke twee jaar; 

Or. fr 
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Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 ter (nieuw) 
 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 (17 ter)  De volgende aromatische 

aminen en hun zouten: 4-aminobiphenyl 

en zouten (xenylamine) ; 4,4'-

Diaminobiphenyl en zouten (benzidine), 

2-naphtylamine en zouten; 4,4’-methyleen 

bis (2-chloroaniline) en zouten 

(MBOCA); 3,3’dimethoxybenzidine en 

zouten (o-dianisidine); 3,3’-

dimethylbenzidine en zouten (o-tolidine) ; 

4-chloro-2-methylaniline en zouten (p-

chloro-o-toluidine) ; auramine (technisch 

zuiver). alsmede de volgende, van 

benzidine afgeleide kleurstoffen : CI 

direct black 38, CI direct blue 6, CI direct 

brown 95 beantwoorden volgens de 

arbeidswetgeving van ten minste één 

lidstaat aan de indelingscriteria voor 

carcinogene stoffen. In die wetgeving 

wordt het oorzakelijk verband erkend 

tussen die stoffen en incidentie van 

tumoren in de blaas en de urinewegen. 

Daarom moeten die stoffen onderworpen 

worden aan bewaking en regelmatige 

evaluatie, tenminste elke twee jaar; 

Or. fr 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 quater (nieuw) 
 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 (17 quater)  Arseen, inademen van 

arseenhoudende stofdeeltjes of dampen of 

van stofdeeltjes of dampen die 

goudhoudend arsenopyriet bevatten, 

beantwoorden volgens de 

arbeidswetgeving van ten minste één 
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lidstaat aan de indelingscriteria voor 

carcinogene stoffen. In die wetgeving 

wordt het oorzakelijk verband erkend 

tussen die stoffen en incidentie van 

angiosarcome hepatitis, primaire 

bronchopulmonaire tumoren en 

huidtumoren. Daarom moeten die stoffen 

onderworpen worden aan bewaking en 

regelmatige evaluatie, tenminste elke twee 

jaar; 

Or. fr 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 quinquies (nieuw) 
 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 (17 quinquies)  De volgende 

aardoliederivaten: ongeraffineerde of 

halfgeraffineerde olie en geregenereerde 

olie voor fabricage en metaalbewerking, 

aromatische extracten, kraakresiduen, 

gebruikte motorolie en roet van verbrande 

olieproducten beantwoorden volgens de 

arbeidswetgeving van ten minste één 

lidstaat aan de indelingscriteria voor 

carcinogene stoffen. In die wetgeving 

wordt het oorzakelijk verband erkend 

tussen die stoffen en incidentie van 

huidkanker. Daarom moeten die stoffen 

onderworpen worden aan bewaking en 

regelmatige evaluatie, tenminste elke twee 

jaar; 

Or. fr 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 sexies (nieuw) 
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Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 (17 sexies)  Formaldehyde beantwoordt 

volgens de arbeidswetgeving van ten 

minste één lidstaat aan de 

indelingscriteria voor carcinogene 

stoffen. In die wetgeving wordt het 

oorzakelijk verband erkend tussen die stof 

en incidentie van tumoren van de 

nasopharynx. Daarom moet die stof 

onderworpen worden aan bewaking en 

regelmatige evaluatie, tenminste elke twee 

jaar; 

Or. fr 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 septies (nieuw) 
 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 (17 septies)  De hepatitisvirussen A, B, 

C, D en E beantwoorden volgens de 

arbeidswetgeving van ten minste één 

lidstaat aan de indelingscriteria voor 

carcinogene stoffen. In die wetgeving 

wordt het oorzakelijk verband erkend 

tussen die stoffen en incidentie van 

levertumoren. Daarom moeten die stoffen 

onderworpen worden aan bewaking en 

regelmatige evaluatie, tenminste elke twee 

jaar;  

Or. fr 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 octies (nieuw) 
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Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 (17 octies)  Stofdeeltjes of gassen die 

cadmium bevatten beantwoorden volgens 

de arbeidswetgeving van ten minste één 

lidstaat aan de indelingscriteria voor 

carcinogene stoffen. In die wetgeving 

wordt het oorzakelijk verband erkend 

tussen die stoffen en incidentie van 

primaire bronchopulmonaire tumoren. 

Daarom moeten die stoffen onderworpen 

worden aan bewaking en regelmatige 

evaluatie, tenminste elke twee jaar; 

Or. fr 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 nonies (nieuw) 
 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 (17 nonies)  Inademing van 

kobalthoudende stofdeeltjes in verbinding 

met nog niet gesinterde wolfraamcarbide 

beantwoordt volgens de arbeidswetgeving 

van ten minste één lidstaat aan de 

indelingscriteria voor carcinogene 

stoffen. In die wetgeving wordt het 

oorzakelijk verband erkend tussen die 

stoffen en incidentie van primaire 

bronchopulmonaire tumoren. Daarom 

moeten die stoffen onderworpen worden 

aan bewaking en regelmatige evaluatie, 

tenminste elke twee jaar; 

Or. fr 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 decies (nieuw) 
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Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 (17 decies)  Bis(chloormethyl)-ether 

beantwoordt volgens de arbeidswetgeving 

van ten minste één lidstaat aan de 

indelingscriteria voor carcinogene 

stoffen. In die wetgeving wordt het 

oorzakelijk verband erkend tussen die stof 

en incidentie van primaire 

bronchopulmonaire tumoren. Daarom 

moet die stof onderworpen worden aan 

bewaking en regelmatige evaluatie, 

tenminste elke twee jaar; 

Or. fr 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 undecies (nieuw) 
 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 (17 undecies)  De volgende agentia: n-

methyl n’nitro n-nitrosoguanidine ; n-

ethyl n’nitro n-nitrosoguanidine ; n-

methyl n-nitrosoureum n-ethyl n-

nitrosoureum beantwoorden volgens de 

arbeidswetgeving van ten minste één 

lidstaat aan de indelingscriteria voor 

carcinogene stoffen. In die wetgeving 

wordt het oorzakelijk verband erkend 

tussen die stoffen en incidentie van 

hersentumoren. Daarom moeten die 

stoffen onderworpen worden aan 

bewaking en regelmatige evaluatie, 

tenminste elke twee jaar; 

Or. fr 
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Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn 2004/37/EG 

Bijlage I – punt 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis.  Werkzaamheden die blootstelling 

met zich brengen aan chroomzuren en 

alkali- of aardalkalichromaten en -

bichromaten of aan zinkchromaat. 

Or. fr 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn 2004/37/EG 

Bijlage I – punt 6 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 ter.  Werkzaamheden die blootstelling 

met zich brengen aan de volgende 

aromatische aminen en hun zouten: 4-

aminobiphenyl en zouten (xenylamine) ; 

4,4'-diaminobiphenyl en zouten 

(benzidine), 2-naphtylamine en zouten; 

4,4’-methyleen bis (2-chloroaniline) en 

zouten (MBOCA); ; 

3,3’dimethoxybenzidine en zouten (o-

dianisidine); ; 3,3’-dimethylbenzidine en 

zouten (o-tolidine) ; 4-chloro-2-

methylaniline en zouten (p-chloro-o-

toluidine) ; auramine (technisch zuiver). 

de volgende, van benzidine afgeleide 

kleurstoffen : CI direct black 38, CI direct 

blue 6, CI direct brown 95. 

Or. fr 
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Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn 2004/37/EG 

Bijlage I – punt 6 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 quater.  Werkzaamheden die 

blootstelling met zich brengen aan arseen, 

of inademing van arseenhoudende 

stofdeeltjes of dampen of van stofdeeltjes 

of dampen die goudhoudend arsenopyriet 

bevatten. 

Or. fr 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn 2004/37/EG 

Bijlage I – punt 6 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 quinquies.  Werkzaamheden die 

blootstelling met zich brengen aan de 

volgende aardoliederivaten: 

ongeraffineerde of halfgeraffineerde olie 

en geregenereerde olie voor fabricage en 

metaalbewerking, aromatische extracten, 

kraakresiduen, gebruikte motorolie en 

roet van verbrande olieproducten. 

Or. fr 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn 2004/37/EG 

Bijlage I – punt 6 sexies (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 sexies.  Werkzaamheden die 

blootstelling met zich brengen aan 

formaldehyde. 

Or. fr 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn 2004/37/EG 

Bijlage I – punt 6 septies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 septies.  Stoffen die vrijkomen en 

worden ingeademd bij 

delfwerkzaamheden in een ijzermijn. 

Or. fr 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn 2004/37/EG 

Bijlage I – punt 6 octies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 octies.  Werkzaamheden die 

blootstelling met zich brengen aan de 

hepatitisvirussen A, B, C, D en E. 

Or. fr 
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Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn 2004/37/EG 

Bijlage I – punt 6 nonies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 nonies.  Werkzaamheden die 

blootstelling met zich brengen aan 

stofdeeltjes of gassen die cadmium 

bevatten. 

Or. fr 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn 2004/37/EG 

Bijlage I – punt 6 decies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 decies.  Werkzaamheden die 

blootstelling met zich brengen aan 

inademing van kobalthoudende 

stofdeeltjes in verbinding met nog niet 

gesinterde wolfraamcarbide. 

Or. fr 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn 2004/37/EG 

Bijlage I – punt 6 undecies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 undecies.  Werkzaamheden die 

blootstelling met zich brengen aan 

bis(chloormethyl)-ether. 
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Or. fr 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn 2004/37/EG 

Bijlage I – punt 6 duodecies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 duodecies.  Werkzaamheden die 

blootstelling met zich brengen aan een 

van deze agentia: n-methyl n’nitro n-

nitrosoguanidine; n-ethyl n’nitro n-

nitrosoguanidine; n-methyl n-

nitrosoureum; n-ethyl n-nitrosoureum. 

Or. fr 

 


